
OVERZICHT VAN WIJZIGINGEN

r. IS). Dit werd door de Amerikaanse luchtmacht uitgevoerd, niet door
deRAF

DE WERELDRAAD VAN KERKEN (p.42I, r. 16).Deze was nog slechts in
oprichting.

DE FIN ANCIËN V AN HET SCHEEPV AARTFON D S (p, 454, tweede alinea).
Wij schreven dat de tekorten van I juni '42 tot I juni '45 ca. 12mln pond
beliepen - dat gegeven is nietjuist. De Algemene Rekenkamer heeft ons
bericht dat het fonds, dat uiteindelijk (zoals door ons vermeld) een tekort
bleek te hebben van ruim f 41 mln, per 3I december '45 een liquiditeits-
overschot toonde van 23 mln pond. Wij hebben dan ook ten onrechte
verondersteld (p.462, r. 5-3 v.o.), dat de betalingsmoeilijkheden waarin
de regering in de lente van '44 kwam, onder meer uit het nadelige saldo
op de exploitatie van de koopvaardijvloot zijn voortgevloeid - bepalend
was de wens van de regering om voor de rehabi litatie van Nederland en
van Nederlands-Indië en voor de heropbouw van de koopvaardijvloot
de nodige activa te reserveren.

HET SURINAAMSE BAUXIET (P.504, r.II V.O.). Dejuiste formulering
is: werd in de Verenigde Staten tot aluminium verwerkt.

DE BEWAKING VAN HET KAMP OP DE]ODENSAVANNE IN SURINA-

ME (p.507, r. 13).Deze werd in '43 door Surinaamse schutters overgeno-
men.

DE TOCHT OVER DE PYRENEEËN (p.518, r. 17).Was in de winter niet
'praktisch onmogelijk' maar wèl buitengewoon moeilijk. Beren en wol-
ven (p.5I9, r. 17-16 v.o.) kwamen er niet meer voor.

* DE CERTIFICATEN VAN HET ECHTPAAR DE LEEUW-GERZON

(p.537, r. I2-I3). Dit echtpaar verwierf in Jeruzalem geen echte certificates
voor toelating tot Palestina maar het vervaardigde nagemaakte certificates
die naar bezet gebied werden gestuurd.

TEKSTCORRECTIE (p.58I, r. 3 V.O.). Men leze: de vroegere Vichy-con-
centratiekampen.

DR. HENRI VLEESCHDRAAGER (p.587, r. I4 V.O.). Ten onrechte vermeld
als: Henri Vleesdrager (zelfde correctie: p. 588, r. IS en r.8 v.o.).

138


